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Kursusprogram 2018  

Vores kursuskatalog for 2018 er netop udkommet.  

Du kan tilmelde dig og evt. læse mere om kurserne og os: www.altox.dk 

Vi kommer også meget gerne ud til Jer med et virksomhedstilpasset kursus - specifikt rettet mod jeres virksomhed og 

med udgangspunkt i jeres dagligdags udfordringer. 

Kontakt os for muligheder på 3834 7798 eller tilmeld dig via kontaktformularen på vores nye hjemmeside: altox.dk 

 

Aerosolerne  

  

Vi vil lige benytte lejligheden til at få ridset de seneste aerosolnyheder op. 

 

I 2017 afskaffede Miljøstyrelsen som bekendt den gamle ”rent danske” aerosolbekendtgørelse (nr. 571) fra 1984 !! 

Den opstillede parallelt med EU-reglerne bl.a. krav til supplerende mærkning (S 38), som med CLP’s indførsel ikke er 

gangbar længere, krav til hvilke driv og opløsningsmidler, der måtte være i en aerosol, og muligheden for at ansøge 

MST om dispensation. Dette er derfor ikke længere aktuelt. 

 

Til gengæld kører vi videre med bek. om indretning m.v. af aerosoler, der implementerer EU’s aerosoldirektiv. 

 

Desværre har der i en årrække været en fejl i mærkningsafsnittet af bekendtgørelsens bilag 1, pkt. 

2.2, som skulle gengive visse af CLP-elementerne, der er relevante for mærkning af aerosoler. 

Man havde pga. en fejl i den dansksprogede direktivoversættelse medtaget denne fejl i den danske 

bekendtgørelse – en lidt for tekstnær gengivelse kan man sige � Man var kommet til at anføre 

signalordet ”Advarsel” for de brandfarlige aerosoler (Flam. Aer. 1), hvilket IKKE er korrekt iht. CLP. 

Aerosol er klassificeret som Flam. Aer. 1 skal naturligvis tilknyttes signalordet ”Fare”. 

 

 

 

Altox har løbende været i dialog med Arbejdstilsynet siden EU-direktivets danske oversættelse lå klar i marts 2013, og 

vi er nu glade for, at denne fejl er blevet rettet i den danske bekendtgørelse – vi har nemlig 29. november 2017 fået 

en ændringsbekendtgørelse (nr. 1336). Den træder i kraft 12. februar 2018. Vi hejser flaget, og glæder os over, at der 

nu er opnået en samstemning mellem forskellige regelsæt på tværs af myndighederne.  

 

Hvis man markedsfører kosmetiske produkter i aerosolform skal man desuden være opmærksom på, at de både skal 

være mærket efter reglerne i kosmetikforordningen OG samtidig opfylde kravene til mærkning i aerosol-

bekendtgørelsen. 

 

  

Miljøstyrelsens nye kampagne for at beskytte børn 

  

En ny kampagne fra Miljø- og fødevareministeriet og Sundhedsministeriet skal udbrede 

kendskabet til en række gode råd, der kan beskytte børn mod problematisk kemi. 

 

4 ud af 10 børnefamilier har rengøringsmidler og andet kemi stående i børnehøjde og Miljøstyrelsens råd kan læses 

på "kemi i børnehøjde". 

Rengøringsmidler er foruden CLP-forordningen også underlagt detergentforordningen og har du brug for hjælp mht. 

mærkning og sikker emballering af dine rengøringsmidler, så kontakt os for en nærmere afklaring. 
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Ny kemiindsats 2018-2021 

  

Alle Folketingets partier er blevet enige om en ny kemiindsats 2018-2021.  

 

Aftalen styrker midlerne til at forebygge allergi, mens midlerne til information om kemi i 

produkter, biocider og fødevarer, herunder udbredelse af miljømærker, mere end fordobles.  

 

Derudover øges importkontrollen af kemi i fødevarer, biocider og forbrugerprodukter, hvor Altox har et dybdegående 

kendskab til de kemiske krav for biocider, kosmetik, artikler, legetøj mm.  

 

Altox er klar til at supportere virksomheder og myndigheder.   

 

Læs mere på https://lnkd.in/gWGmj_R 

 

 

 

Ny lovgivning for tatoveringsfarver 

  

ECHA har i samarbejde med Danmark, Italien og Norge udarbejdet et forslag, som 

forbyder eller regulerer over 4000 kemikalier i tatoveringsfarver.  

Danmark har især bidraget med viden inden for tatoveringer og allergi, samt viden om azo-farvestoffers kemi. Azo-

farvestoffer har længe været mistænkt for at være årsag til nogle af de voldsomme hudreaktioner, der er observeret. 

Se hele forslaget her: https://echa.europa.eu/da/-/proposal-to-restrict-hazardous-substances-in-tattoo-inks-and-

permanent-make-up 

  

Det ventes vedtaget i 2019 med ikrafttrædelse 2020, og forhandlere af tatoveringsfarver samt tatovørerne vil blive 

ansvarlige for at følge de kommende regler. 

  

 

Ændring af At-vejledningen om arbejdspladsbrugsanvisning for stoffer og materialer 

  

At-vejledning C.0.11 er blevet opdateret på et enkelt punkt om opbevaring af 

arbejdspladsbrugsanvisninger.  

Det fremgår nu af vejledningen, at arbejdspladsbrugsanvisninger kan være tilgængelige enten i 

elektronisk form eller i papirformat, så længe den er let tilgængelig for de ansatte i den konkrete 

arbejdssituation.  

Det fremgår desuden nu af vejledningen, at arbejdsgiveren, hvis arbejdspladsbrugsanvisningen foreligger i elektronisk 

form, skal sikre, at der ved systemnedbrud o.l. altid er en back up-version eller papirversion, som hurtigt kan gøres 

tilgængelig for de ansatte.  

  

Se også vejledningen her: 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/a/c-0-11-arbpladsbrugsanv-for-stof-og-mat 

  

Har du brug for hjælp til dine arbejdspladsbrugsanvisninger så kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 
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REACH kandidatlisten er blevet udvidet med 7 nye stoffer i januar 2018  

Kandidatlisten er pr. 15.1.2018 blevet opdateret med 7 nye stoffer, samt en opdatering af 

optaget for Bisphenol A. Kandidatlisten rummer derfor nu 181 optag. 

https://echa.europa.eu/-/seven-new-substances-added-to-the-candidate-list-entry-for-

bisphenol-a-updated-to-reflect-its-endocrine-disrupting-properties-for-the-environment 

Når et stof er blevet optaget på kandidatlisten medfører det en række krav til importører, producenter og 

downstream users af stoffet for de artikler, det indgår i.  

Der kan både være tale om en egentlig notificerings-forpligtelse til ECHA (afhængigt af %-indhold og tonnage) såvel 

som en udbredt kommunikationsforpligtelse til kunder og forbrugere (artikel 33). 

Bliver du mødt med spørgsmål om dine produkter eller artikler indeholder kandidatliste stoffer, eller har du brug for 

assistance til at få skabt et overblik over dine forpligtelser, står vi klar til at guide dig videre. 

Kontakt Pernille Hjaltalin – tlf. 38347798. 

 

Arbejdsmiljø: Digital selvbetjening bliver obligatorisk 

 

Fra 1. januar 2018 bliver det obligatorisk for virksomhederne at melde tilbage digitalt, 

hvis de får et påbud efter et tilsynsbesøg. 

 

De nye regler er beskrevet i Bekendtgørelse om obligatorisk digital kommunikation til 

Arbejdstilsynet og indføres som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi for 

2016-2020, der har til formål at øge digitalisering af den offentlige sektor. 

 

Hvis virksomheden vil søge om forlængelse af en frist for efterkommelse af en afgørelse, skal det også ske digitalt, 

hvis afgørelsen er sendt efter 1. januar 2018. 

 

Se mere hos Arbejdstilsynet på https://arbejdstilsynet.dk/da/selvbetjening/onlineat 

  

 

 

Sikkerhed på arbejdspladsen 

 

Den seneste forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, viser at mange unge kopierer deres ældre 

kollegaers sikkerhedsadfærd. Sikkerhed på arbejdspladsen er alpha omega, og der er et stort potentiale i at forebygge 

arbejdsulykker og have sikkerheden på plads. En god ide er at, informere om de vigtigste top 3 arbejdsulykker, som 

unge har størst risiko for at komme ud for på virksomheden. De skal dernæst introduceres til, hvad virksomheden gør 

for at sikre sig mod disse 3 typer af skader. Den unge skal instrueres i, hvordan han/hun selv kan bidrage til at undgå 

sådanne arbejdsulykker.   

Læs hele rapporten på http://www.arbejdsmiljoforskning.dk/~/media/Boeger-og-rapporter/SAFU-ENDELIG.pdf 

 

Vi anbefaler derfor virksomhederne, at tilbyde deres medarbejdere et sikkerhedskursus, da alle - unge som ældre - 

kan have gavn af at dette. Udover det, viser virksomheden tydeligt overfor medarbejderne, at de vægter sikkerheden 

højt. 

 

Du kan læse mere om vores kursus i sikker håndtering af kemikalier på altox.dk eller ring og hør mere – tlf 38347798 
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Produktregistre og giftcentre i EU 

 

I størstedelen af EU-landene har man både produktregistre og giftcentre,  

hvor det er lovpligtigt at anmelde ens kemiske produkter.  

Giftcentre jf. CLP-forordningens art. 45 erstatter ikke nødvendigvis produktregistrene, og anmeldekravene kan være 

vidt forskellige og ligeså gebyrerne.  

Vi foretager anmeldelser i hele EU, til både produktregistre og giftcentre og har derfor kendskab til selve 

registreringen, samt gebyrerne. 

 

Kender du dine forpligtelser i denne forbindelse, har du brug for assistance til dine anmeldelser eller blot et overblik, 

så kontakt Anne Petersen – tlf. 38347798 

 

Er kuglepenne kemiske produkter - og skal de mærkes iht. CLP? 

Vi får jævnligt forespørgsler på kuglepenne, sprittuscher, whiteboard markers mv. hvor der hersker 

stor tvivl om hvorvidt disse falder under CLP-forordningen eller ej. 

REACH definerer nogle artikler som en ”beholder, hvori der indgår en kemisk blanding”. Artikler, 

der defineres som kemiske blandinger i en beholder, kan være blækket i kuglepenne, fyrværkeri, 

printerpatroner, væsken på vådservietter (væsken er en blanding, og servietten er en artikel), 

stearinlys (stearin er et stof eller en blanding, og vægen er en artikel) mv. 

Den svenske kemikalieinspektion har været ude og informere om, at kuglepenne mv. skal ses som kemiske produkter 

i en beholder og skal derfor mærkes iht. CLP-forordningen, endvidere har de fastsat en frist og forventer at alle 

penne, tuscher mv overholder lovgivningen i 2017. 

Vi har allerede hjulpet flere af vores kunder med kravene til mærkningen af skriveredskaber. Er du er i tvivl, så 

kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 

 

1. marts 2018 afholder vi som de første i Danmark et kursus for indkøbere, hvor du får redskaberne til at blive den 

foretrukne leverandør og gode indkøber! 

Kurset guider dig igennem de forskellige lovgivninger som gælder for netop dine produkter og gør dig i stand til at 

navigere igennem disse, så du ved hvad gælder og hvad du skal gøre i forhold til både testning, etiket, kundekrav og 

diverse stoffer som kan være ulovlige. 

 

Kurset besvarer spørgsmål, man får som indkøber og du lærer blandt andet: 

 Bliv den foretrukne leverandør, fordi du har styr på reglerne 

 Undgå tilbagetrækning og dårligt image 

 Lær at mestre leverandørkravene 

 Lær at købe ansvarligt ind 

 Lær at kende forskel på regler og “frivillige” kundekrav 

 Lær ud fra produktets etiket, om det er lovligt at markedsføre 

 Lær hvordan man tjekker om, leverandørens oplysninger er korrekte 

Alle kan deltage og det kræver ingen særlige forudsætninger. 

Tip meget gerne din indkøbsafdeling! Læs mere om kurset på altox.dk eller kontakt Peter Waksman – tlf. 38347798. 


